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Kamma Kirk Sørensen 
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Direkte tlf.: 33 73 33 80 

Biblioteksrådsmøde 
 

Mødet fandt sted tirsdag den 28. april 2015 fra kl. 14 til 15.45 i Kulturstyrelsen. 

 

Deltagere 

Morten Lautrup-Larsen, vicedirektør i Kulturstyrelsen og formand for rådet 

Svend Larsen, direktør for Statsbiblioteket 

Pernille Drost (suppleant), vicedirektør, Det Kongelige Bibliotek 

Michael Wright, direktør for NOTA 

Claus Vestager, Roskilde Universitetsbibliotek, Forskningsbibliotekernes Chefkollegium 

Pernille Schütz, Det Danske Filminstitut, Lederforum for Special- og Forskningsbiblio-

teker 

Tove Schmidt Rødgaard, UC Lillebælt Biblioteket, Professionshøjskolernes Biblioteksle-

dernetværk 

Lone Gladbo, Gentofte Bibliotekerne, centralbibliotekscheferne 

Sanne Caft, Københavns Hovedbibliotek, bibliotekscheferne i København og Aarhus 

Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotek, Bibliotekschefforeningen 

Bertil Dorch (suppleant), Syddansk Universitet, Danske fag-, Forsknings- og Uddan-

nelsesbiblioteker 

Tine Vind, kontorchef i Biblioteker, Kulturstyrelsen 

Kamma Kirk Sørensen, Kulturstyrelsen, referent 

 

Oplægsholdere 

Preben Aagaard Nielsen, Kulturstyrelsen, med to oplæg under pkt. 4 

Anders Cato, Kulturstyrelsen, med et oplæg under pkt. 4 

 

Afbud 

Erland Kolding Nielsen, direktør for Det Kongelige Bibliotek 

Lilian Madsen, Statsbiblioteket, Danske fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 

Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotek, Danmarks Biblioteksforening 

Kent Poulsen, Frederikssund Kommune, Kommunernes Skolebiblioteksforening 

 

 

Ad 1 Velkommen og godkendelse af dagsorden ved Morten Lautrup-Larsen 

Morten Lautrup Larsen bød velkommen til medlemmerne af det nye Biblioteks-

råd. Han lagde vægt på, at rådet kan bidrage til dialog og samarbejde mellem 

bibliotekerne. Herefter blev dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
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Ad 2 Præsentation af medlemmerne v. bordrunde  

Velkomsten blev efterfulgt af en introduktionsrunde, hvor deltagerne præsen-

terede sig. 

 

Ad 3 Om Biblioteksrådet – forventninger og forretningsorden 

Morten gennemgik kommissoriet for rådet og fulgte op med at understrege, at 

Kulturstyrelsen gerne vil have en mere løbende meningsudveksling med biblio-

teksrådet med fokus på, hvordan bibliotekerne skal løse deres opgaver i frem-

tiden. Han opfordrende til, at vi i dette regi tager afsæt i helheder, og ikke 

udelukkende i særinteresser, med henblik på en hensigtsmæssig løsning af den 

samlede biblioteksopgave.  

 

Herefter fulgte en fælles drøftelse af forventninger til rådets arbejde. Flere del-

tagere udtrykte ønske om, at Biblioteksrådet er rum for åben meningsudveks-

ling og drøftelser af forskellige muligheder fremfor mere formel interessevare-

tagelse og forhandlinger.  

 

Konklusionen blev, at rådets opgave er at drøfte og tage sager op med henblik 

på at skabe klarhed om problemstillinger og mulige fælles løsninger. Med afsæt 

i medlemmernes overvejelser har Kulturstyrelsen et afsæt for at tilrettelægge 

og tage hånd om det fremadrettede nationale arbejde, så det er meningsfuldt 

for alle. 

 

Med hensyn til rådets mødekadence var der enighed om at afholde få men 

længerevarende møder med mulighed for at inddrage relevante oplægsholde-

re. Mere konkret blev det foreslået og godkendt at afholde halvdagsmøder to 

gange om året.  

Fremadrettet vil Kulturstyrelsen indhente forslag forud for møderne, ligesom 

medlemmerne også blev opfordret til at dele inspiration og input til relevante 

og aktuelle emner, der er egnet til at tage op i biblioteksrådet. I fald der er be-

hov for mere omfattende drøftelser, sendes der baggrundsmateriale ud i god 

tid inden mødet. 

 

Ad 4 Orienteringspunkt fra Kulturstyrelsen, herunder 

 

a. Om BIL-udvalget (Kulturstyrelsens udvalg for bibliotekernes in-

teraktion og lånesamarbejde) ved Preben Aagaard Nielsen 

Preben Aagaard Nielsen fremlagde BIL udvalget (referenten henviser medlem-

merne til bilagene til mødet samt præsentationen fra mødet). 

 

Efter drøftelsen fulgte der spørgsmål fra Lone og Pernille Drost til beslutningen 

om, at lade nogle fagforeninger være repræsenteret i et fagligt udvalg. Til det-
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te svarede Tine, at BIL-udvalgets arbejde vil blive evalueret og at man ved 

næste udpegning kunne genoverveje sammensætningen. 

 

  

b. Om modningsprojektet ’digitalisering af bagkataloget’ ved Preben 

Aagaard Nielsen  

Preben fremlagde Projektmodning af digitalisering af bagkatalog og status der-

for (referenten henviser medlemmerne til bilagene til mødet samt præsentatio-

nen fra mødet). 

 

Der var enighed blandt deltagerne om, at dette område er meget væsentligt at 

afdække med det sigte at styrke det samlede biblioteksvæsen også fremadret-

tet mht. nye medier, stabile e-løsninger, økonomien og internationale mar-

kedsmekanismer. Endvidere blev det påpeget, at der inden for dette område er 

væsentlige forvaltningsmæssige problemstillinger og udfordringer. 

Morten understregede, at projektmodningen er en kortlægning af de største 

aktører og udfordringer på området og at arbejdet vil pege på hvilke løsninger, 

der kan være i spil form af scenarier. 

I forhold til den videre proces svarede Tine, at de institutioner, der har en aktie 

i området, bliver kontaktet af Kulturstyrelsen. 

 

c. Status på rammeaftaler for centralbibliotekerne 2016-2019 ved 

Kamma Kirk Sørensen 

Kamma fremlagde Temaer for nye rammeaftaler for centralbiblioteksområdet 

 

På spørgsmål fra Pernille Schütz om rammeaftalernes fornyelse svarede Lone 

og Mogens, at der i højere grad end tidligere lægges vægt på længerevarende 

kompetenceudvikling, konsulentydelser og der insisteres på samarbejde og 

specialisering.   

 

d. Nota og Kunstbiblioteket forhandler nu med Kulturstyrelsen ved 

Tine Vind 

Tine orienterede om, at Kulturstyrelsen har overtaget tilsynsforpligtigelsen med 

Nota og Kunstbiblioteket. Hidtil har det været varetaget af Kulturministeriet.  

  

e. Ny strategi for autoritetsdata ved Anders Cato 

Anders præsenterede den nationale strategi for autoritetsdata (referenten hen-

viser medlemmerne til bilagene til mødet samt præsentationen fra mødet). 

 

Som svar på spørgsmål fra Pernille Schütz svarede Anders at konsekvensen på 

sigt er, at MARC-formatet skal erstattes. 

 

Ad 5 Drøftelse af arbejdet med strategiske pejlemærker ved Tine Vind 
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I foråret 2015 afholder Kulturstyrelsen 3 temadage under overskriften 

”Strategiske pejlemærker for folkebibliotekerne”. Formålet er at 

igangsætte en debat- og udviklingsproces for fremtidens folkebibliote-

ker, hvor styrelsen sammen med bibliotekssektoren vil drøfte fremtidig 

biblioteksudvikling på tre konferencer ud fra følgende temaer:  

 

1) ’Bibliotekernes rolle i den digitale verden’ (28. april). Her ramme-

sættes de digitale trends og bibliotekernes rolle i relation til digital 

adfærd og digital velfærd. 

2) ’Bibliotekernes rolle i forhold til dannelse’ (18. maj). Konferencens 

stikord er demokrati, literacy, kultur og læring.  

3) ’Bibliotekernes rolle i krydsfeltet mellem individ og fællesskab’ (16. 

juni) Konferencen sætter fokus på værdien af social kapital, på re-

lationer og brugerinvolvering. 

 

Kulturstyrelsen ønsker Biblioteksrådets bud på væsentlige opmærk-

somhedspunkter i denne forbindelse og gerne indspil i forhold til den 

videre proces. 

 

Tine fortalte om Kulturstyrelsens arbejde frem mod strategiske pejlemærker 

for folkebibliotekerne. 

 

Der var ovevejende enighed i rådet om, at de tre konferencer berører vigtige 

områder for folkebibliotekerne. Flere deltagere påpegede, at kompetenceudvik-

lingselementet, det fysiske bibliotek, det folkeoplysende element og det auten-

tiske møde er væsentlige elementer at tænke ind i strategiarbejdet, bl.a. for at 

få et balanceret fokus på den digitale vinkel. Enkelte medlemmer anbefalede 

Kulturstyrelsen ikke at læne sig for meget op ad IFLA’s megatrends, der har et 

mere globalt sigte og adresserer udfordringer, som Danmark til en vis grad har 

arbejdet med i en årrække. 

 

Ligeledes var der drøftelse af væsentligheden af fortsat at sikre lige adgang til 

information for alle borgere, især nu, hvor digitale medier og materialer bliver 

mere fremherskende og ikke som med fysiske materialer kan sikres ved en ef-

fektiv kørselsordning. Morten rundede denne drøftelse af med at påpege, at 

dette emne er relevant at drøfte i rådet, ligesom der bliver fulgt op på de stra-

tegiske pejlemærker på det næste møde. 

Ad 6 Meddelelser 

Der var ingen meddelelser under dette punkt. 

 

Ad 7 Eventuelt 

Der var ingen drøftelser under dette punkt og Morten Lautrup Larsen afsluttede 

med at takke for et godt møde. 


